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Ob petdesetletnici delovanja Društva bibliotekarjev Ljubljana (DBL) se
je vodstvo društva odločilo, da podeli častno članstvo v društvu vsem
dosedanjim predsednicam in predsednikom DBL. Tako smo v decembru 2018 z
Majo Peteh, tedaj aktualno, zdaj že nekdanjo predsednico društva, in v aprilu
2019 z novo predsednico društva, Ano Zdravje, začele, kot se spodobi: obiskale
smo gospo Lepšo Šturm, prvo predsednico Društva bibliotekarjev Ljubljana
– predvsem ker smo potrebovale njeno osebno privolitev k častnemu
članstvu, nadejale pa smo se tudi prijetnega klepeta z gospo, ki hrani obilo
bibliotekarskih spominov in drugih življenjskih modrosti.

P

ogovor z nadvse prijetno in
gostoljubno bibliotekarko v udobju
njenega stanovanja v Ljubljani nas je ob
obilici sladkih užitkov vodil od njenih
otroških spominov v Srbiji (oče je bil srbski
o�cir kraljeve vojske, mati osnovnošolska
učiteljica v Poljanski dolini), prek
mladostniških spominov iz gimnazijskih in
študijskih let v Ljubljani, Zagrebu in spet
Ljubljani, ko je spoznala bodočega moža,
inženirja Janeza Šturma, strokovnjaka
za hudournike, družinskega življenja
z možem in sinom, vnukoma in sedaj
že pravnukoma, spominov na zimskošportne užitke, do dolgoletnega delovanja
v Centralni tehniški knjižnici (CTK), kjer
je bila Lepša Šturm zaposlena na oddelku
za serijske publikacije vse svoje aktivno
življenje (od leta 1951) do upokojitve. Od
leta 1965 je vodila revijski oddelek CTK
z obsežno zbirko domačih in tujih revij
ter koordinacijo nabave tujih serijskih
publikacij tehniških in prirodoslovnih
ved. Šturmova je polna zgodb o stari
CTK, njeni nekdanji stavbi in dolgoletnih
peripetijah s pridobitvijo novih prostorov;
knjižnica je nekdaj domovala v stari
vili na Tomšičevi ulici (sedaj ameriško
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veleposlaništvo), in revijski oddelek je imel
mesto na dveh zaprtih balkonih, povezanih
s ploščo, kot nam pove z nasmehom (in
z otožnostjo pripomni, da so balkona
kasneje »odrezali«, kar je ugotovila
ob zadnjem obisku svojega nekdanjega
delovnega mesta, oziroma vsaj ob želji po
obisku, saj je nekdanji revijski oddelek
CTK dobesedno »nekje v zraku«).
Zgodovina strokovnega dela Lepše
Šturm je impresivna, omenili jo bomo
le na kratko: sodelovala je pri izdajanju
katalogov CTK, v redakcijskem odboru
publikacije Univerzalna decimalna
klasi�kacija, kratka izdaja (1967, 1982),
v uredniški skupini Centralnega kataloga
serijskih publikacij v knjižnicah Slovenije
za področje tehniških in prirodoslovnih
ved (3 zv.: 1975, 1979, 1984), poročala
je o svojem delu v številnih objavljenih
strokovnih prispevkih in na strokovnih
posvetovanjih, ko je leta 1985, na prvem
posvetovanju Sekcije za specialne
knjižnice pri ZBDS, predstavila tudi
računalniški centralni katalog serijskih
publikacij v Sloveniji, med leti 1979 in
1982 pa predavala o strukturi ter uporabi

Lepša Šturm, prva predsednica društva
bibliotekarjev Ljubljana. Foto: Tanja Tavzelj
Za njene zasluge ji je Društvo bibliotekarjev
Slovenije leta 1967 podelilo Čopovo diplomo,
diplomo ji je leta 1974 podelila tudi Zveza
društev bibliotekarjev Jugoslavije, leta 1969
pa je ob dvajsetletnici delovanja CTK prejela
državno odlikovanje Red dela s srebrnim
vencem.

domačih in tujih centralnih katalogov
serijskih publikacij in o katalogizaciji
serijskih publikacij. Redno se je strokovno
izpopolnjevala tako doma kot v tujini.
V primerjavi z današnjimi časi so bila
izobraževanja v Sloveniji skromna, pove
Šturmova, vendar smo bili Slovenci za
jugoslovanske razmere po njenih besedah
zelo napredni, in velikokrat so se naši južni
sosedje učili pri oziroma od nas.
Na tem mestu pa je za nas najpomembnejši
podatek o aktivnem delovanju Lepše
Šturm v slovenskem in jugoslovanskem
bibliotekarskem združenju: leta 1962 je
prevzela vodenje ljubljanske podružnice
Društva bibliotekarjev Slovenije,
ustanovljene leta 1954, ki jo je vodila šest
let, nato pa je še dve mandatni obdobji
(1968–1976) vodila samostojno Društvo
bibliotekarjev Ljubljana, ki je bilo
ustanovljeno 29. marca 1968 kot pravni
naslednik ljubljanske podružnice. Verjetno
je odveč pripomniti, da je bilo delo na
začetku, ko je bilo društvo še v povojih,
zelo zahtevno. Slovenski bibliotekarji
so bili vabljeni tudi na skupščine Zveze
društev bibliotekarjev Jugoslavije, kjer
so bili po besedah Šturmove vedno zelo
dobrodošli. Šturmova je bila tudi članica
upravnega odbora Društva bibliotekarjev

Slovenije, kasneje Zveze bibliotekarskih
društev Slovenije (ZBDS), kjer je
delovala v različnih sekcijah, komisijah in
odborih. Za njene zasluge ji je Društvo
bibliotekarjev Slovenije leta 1967 podelilo
Čopovo diplomo, diplomo ji je leta 1974
podelila tudi Zveza društev bibliotekarjev
Jugoslavije, leta 1969 pa je ob dvajsetletnici
delovanja CTK prejela državno
odlikovanje red dela s srebrnim vencem.
In petdeset let kasneje: ob podelitvi
častnega članstva v Društvu bibliotekarjev
Ljubljana gospe Lepši Šturm iskreno
čestitamo, se ji s tem tudi, in vedno znova,
zahvaljujemo za bogat doprinos k slovenski
bibliotekarski stroki, osebno pa si želim še
mnogo lepih pogovorov – na zdravje!
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